Als ondernemer krijgt u met heel wat juridische aspecten te maken. Om een helder inzicht te krijgen in deze
soms moeilijke materie wijst Crivits & Persyn u graag de weg. In onze nieuwsbrief belichten we elke maand
een recent juridisch topic dat relevant kan zijn voor u en uw onderneming. Voor meer specifiek advies of
een antwoord op concrete vragen staan we u graag persoonlijk te woord.

In Recht in de Onderneming nr. 15 - 30 april 2013:
En hedde gij meubelen, en hedde gij huisgerief… Het
gevaar van de verkoop van meubels om aan
schuldeisers te ontsnappen
Een zaakvoerder doet grote opnames in rekening-courant van zijn
vennootschap, die hij niet aanzuivert voor het faillissement van de
vennootschap. Drie weken nadat de curator betaling van de
rekening-courantschuld vordert, verkopen de zaakvoerder en zijn
echtgenote hun volledige en uitgebreide huisraad voor een
symbolische prijs aan de vader van de echtgenote, waarna het
echtpaar de meubels gratis terug ter beschikking krijgt. De
verkoopovereenkomst wordt uiteindelijk voorgelegd aan de
deurwaarder die beslag komt leggen. Het echtpaar meent dat hun
onvermogen vaststaat en dat de kous daarmee af is.
De Rechtbank van Koophandel in Brugge maakte in een recent
gepubliceerd vonnis komaf met deze praktijk en verklaarde de
overeenkomst niet tegenstelbaar. Dit betekent dat een derde partij
(in dit geval de curator) er geen rekening mee hoeft te houden.
Lees meer...

Komende seminaries bij Crivits & Persyn Advocaten
In onze nieuwsbrief houden we u voortaan graag op de hoogte van
de seminaries en events waaraan onze advocaten deelnemen. Die
staan dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet alleen voor
specifieke beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of event bij te
wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen? Stuur ons gerust een e-mail advocaten@crivits-persyn.be.
Lees meer...

Inperking van het verbod op
verkoop met verlies?
De Belgische Martktpraktijkenwet
legt ondernemingen een absoluut
verbod op om goederen te koop
aan te bieden of te verkopen met
verlies. De rechtbank van
koophandel te Gent stelde zich
echter de vraag of dit verbod niet
strijdig is met de Europese richtlijn
oneerlijke handelspraktijken,
vermits deze niet voorziet in
dergelijk verbod.
Die vraag werd deels beantwoord
door het Hof van Justitie op 13
maart 2013: enkel wanneer
aanvaard wordt dat het verbod niet
de bescherming van de
consument, maar wel van de
handelaars beoogt, kan het
gehandhaafd worden. Beoogt het
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Een zaakvoerder doet grote opnames in rekeningcourant van zijn vennootschap, die hij niet
aanzuivert voor het faillissement van de
vennootschap. Drie weken nadat de curator
betaling van de rekening-courantschuld vordert,
verkopen de zaakvoerder en zijn echtgenote hun
volledige en uitgebreide huisraad voor een
symbolische prijs aan de vader van de echtgenote,
waarna het echtpaar de meubels gratis terug ter
beschikking krijgt. De verkoopovereenkomst wordt
uiteindelijk voorgelegd aan de deurwaarder die
beslag komt leggen. Het echtpaar meent dat hun
onvermogen vaststaat en dat de kous daarmee af
is.
De Rechtbank van Koophandel in Brugge maakte
in een recent gepubliceerd vonnis komaf met deze
praktijk en verklaarde de overeenkomst niet
tegenstelbaar. Dit betekent dat een derde partij (in
dit geval de curator) er geen rekening mee hoeft te
houden.
Actiemiddelen tegen bedrieglijke benadeling
Een schuldenaar die meent zijn schuldeisers te slim af te zijn door zijn
beslagbare goederen voor een habbekrats te verkopen aan een
bevriende derde moet oppassen. Zo’n verkooptransactie kan hem zuur
opbreken. De gedupeerde schuldeiser beschikt immers over de
zogenaamde pauliaanse vordering, die hem toelaat op te komen tegen de
handelingen die zijn schuldenaar heeft verricht met bedrieglijke benadeling
van de rechten van de schuldeiser. Slaagt de schuldeiser in zijn opzet,
dan hoeft hij geen rekening te houden met de bedrieglijke handeling en
kan hij handelen alsof deze nooit heeft plaatsgevonden. De pauliaanse
vordering vormt de belangrijkste uitzondering op het beginsel van
tegenstelbaarheid van contracten aan derden. Dit principe houdt in dat
derden die geen partij zijn bij een overeenkomst normaal gezien deze
overeenkomst moeten respecteren.
Voor een succesvol beroep op de pauliaanse vordering moet aan de
volgende voorwaarden voldaan zijn:
1. De schuldvordering moet ontstaan zijn vooraleer de bedrieglijke

verbod wél de bescherming van
de consument, dan gaat het
absolute verbod op de verkoop
met verlies te ver en moet het
ingeperkt worden.
Of het verbod nu al dan niet de
consument beschermt en of het
verbod op verkoop met verlies
beperkt moet worden, is nog niet
uitgemaakt door het Hof. Het einde
van deze discussie is dus nog
niet definitief in zicht en wordt
ongetwijfeld vervolgd.

Binnenkort wellicht sneller
definitieve uitspraak in
arbitrageprocedures
Om een geschil te beslechten
hoeft men niet altijd een beroep te
doen op de rechtbank. Partijen
kunnen ook (al dan niet op
voorhand) overeenkomen om hun
geschil via arbitrage te regelen. De
vlugge(re) afhandeling van een
arbitrageprocedure wordt hierbij
vaak als grote troef uitgespeeld.
Wat men echter vergeet te
vermelden, is het feit dat de
arbitrale uitspraak naderhand nog
kan worden aangevochten via een
vernietigingsprocedure voor de
rechtbank van eerste aanleg en dat
bovendien ook nog eens beroep
kan worden aangetekend tegen de
uitspraak van de rechtbank van
eerste aanleg. Dit brengt met zich
mee dat de afwikkeling van een
arbitrageprocedure soms heel
lang kan aanslepen.
Met het wetsontwerp van 11 april

handeling werd gesteld.
2. Er moet een nadeel zijn voor de schuldeiser.
3. Er moet sprake zijn van bedrog door de schuldenaar.
4. De medecontractant moet hiervan op de hoogte zijn geweest.
Deze voorwaarden zijn vrij evident. Het kan immers niet de bedoeling zijn
normale, economisch verantwoorde transacties door de schuldenaar te
viseren. Enkel door abnormale transacties kan de schuldeiser eventueel
schade lijden. Om te vermijden dat elke transactie tegen het licht kan
worden gehouden, is bovendien vereist dat zowel de schuldenaar als zijn
medecontractant wisten dat de schuldeiser(s) benadeeld zou(den)
worden.
De klassieke toepassing van de pauliaanse vordering is gericht tegen
handelingen van de schuldenaar zelf. Dit geldt doorgaans ook voor de
pauliaanse vordering waarover de curator beschikt, de zogenaamde
faillissementspauliana. De curator kan steeds proberen bedrieglijke
transacties die erop gericht zijn de schuldeisers van de failliete
vennootschap te benadelen niet-tegenstelbaar te laten verklaren aan het
faillissement. De curator treedt in dit geval op als vertegenwoordiger van
alle schuldeisers in het faillissement.

2013 wil de wetgever hier alvast
een mouw aanpassen.
Het wetsontwerp voorziet als
belangrijke vernieuwing de
afschaffing van de dubbele aanleg
in het kader van de procedure tot
vernietiging van de arbitrale
uitspraak. De rechtbank van
eerste aanleg zal voortaan in
eerste en laatste aanleg beslissen.
Bovendien zullen de
vernietigingsprocedures
gecentraliseerd worden voor de
rechtbank van eerste aanleg van
de zetel van het hof van beroep
van de plaats waar de arbitrage
plaatsvindt. Met deze wijzigingen
hoopt men de afwikkeling van de
procedure doeltreffender te
kunnen organiseren en ellenlange
procedures te vermijden.

Betwiste argumenten
In het hogergenoemde geval dacht de zaakvoerder de curator te slim af te
zijn door op te werpen dat niet de failliete vennootschap maar hijzelf de
geviseerde verkoopovereenkomst had gesloten, zodat de curator geen
vordering tegen hem kon instellen. De rechtbank veegde dit argument van
de tafel. Niet alleen handelingen van de schuldenaar-gefailleerde (in dit
geval de vennootschap) kunnen worden bestreden, maar ook
handelingen van de schuldenaar van de gefailleerde, in dit geval de
zaakvoerder.

Wij volgen deze wetswijziging
verder op en zullen u over deze
en andere vernieuwingen nader
berichten zodra dit wetsontwerp
wet is geworden.

Ook het argument van de zaakvoerder en zijn echtgenote dat de curator
sowieso niet benadeeld was door deze verkoop, omdat de goederen
eigendom waren van het echtpaar, terwijl de schuld in rekening-courant
enkel werd aangegaan door de zaakvoerder, werd niet aanvaard. De
rechtbank oordeelde terecht dat de schuld in rekening-courant een voor
de echtgenoten gemeenschappelijke schuld is, zodat zij samen moeten
instaan voor de betaling ervan.
De rechtbank besloot dus dat de verkoop van alle meubels voor een
belachelijk lage prijs de rechten van de schuldeisers had benadeeld en
verklaarde deze overeenkomst niet-tegenstelbaar. Dit had zowel voor de
schoonvader als het echtpaar een bijzonder vervelend effect. De meubels
keerden terug in het vermogen van het echtpaar en konden door de
curator worden verkocht. De schoonvader was het geld dat hij voor de
meubels betaald had kwijt.
Hoewel dit niet aan de orde was in dit vonnis, liepen het echtpaar en de
schoonvader ook het risico strafrechtelijk vervolgd te worden. Op het

Wijziging aan de Limosa
reglementering vanaf 1 juli
2013
Sinds 1 april 2007 moeten
buitenlandse werknemers,
zelfstandigen en stagiairs hun
activiteiten in België op voorhand
aan de overheid melden (de
zogenaamde Limosamelding).

moedwillig en bedrieglijk organiseren van het eigen onvermogen staan
immers gevangenisstraffen.
Schuldenaars denken dus beter twee keer na vooraleer ze hun toevlucht
zoeken tot de schijnbare mirakeloplossing van de verkoop van hun
goederen. Ze zouden er wel eens heel bekaaid van af kunnen komen.
(Kh. Brugge, 6 juni 2011, R.W. 2012-2013, p. 671)
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Komende seminaries bij Crivits & Persyn Advocaten

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
In onze nieuwsbrief houden we u voortaan graag
op de hoogte van de seminaries en events
waaraan onze advocaten deelnemen. Die staan
dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet
alleen voor specifieke beroepsgroepen. Wenst u
een seminarie of event bij te wonen? Klik gewoon
door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen?
Stuur
ons
gerust
een
e-mail
advocaten@crivits-persyn.be.
Hieronder vindt u een overzicht van de seminaries en events die
binnenkort plaatsvinden.

Voka te gast bij Crivits & Persyn: juridische update rond ‘Wet
Continuïteit Ondernemingen’ (30 april 2013)
In samenwerking met Voka geeft mr. Rik Crivits op 30 april 2013 een
infosessie “Mijn klant krijgt WCO!”. Niet alleen wordt een duidelijk beeld
gegeven van het algemeen wettelijk kader maar vooral ook enkele nuttige
en concrete tips aangereikt over hoe leveranciers en schuldeisers zich
kunnen wapenen tegen een bedrijf in WCO.
Locatie: Crivits & Persyn, Ezelstraat 25, 8000 Brugge
Meer info: www.voka.be

Cyclus curatoren en vereffenaars: sociaalrechtelijke aspecten van
faillissement en vereffening (15 mei 2013)
In het kader van de cyclus curatoren en vereffenaars wordt door mr.
Chris Persyn op woensdag 15 mei 2013 een opleiding gegeven omtrent
de sociaalrechtelijke aandachtspunten bij insolventieprocedures.

Het Hof van Justitie besliste in
haar arrest van 19 december 2012
dat de Limosamelding voor
zelfstandigen strijdig is met het vrij
verkeer van diensten omdat België
niet aantoont waarom de zeer
gedetailleerde informatie die in het
kader van deze meldingsplicht
wordt opgevraagd noodzakelijk is
ter bestrijding van fraude.
Reactie van de Belgische wetgever
op dit arrest bestaat er in dat met
ingang van 1 juli 2013 voor
zelfstandigen de melding van
volgende gegevens geschrapt
wordt: nationaal
identificatienummer in het land van
oorsprong; soort diensten verricht
in het kader van de detachering;
BTW nummer in het land van
oorsprong of
ondernemingsnummer en
identificatiegegevens betreffende
de lasthebber die de voorafgaande
melding doet.
Hoewel de veroordeling van het
Hof van Justitie enkel de
meldingsplicht voor zelfstandigen
betreft, heeft de Belgische
wetgever in navolging van dit
arrest ook de regels betreffende de
meldingsplicht voor werknemers
gewijzigd. Vanaf 1 juli 2013
moeten voor werknemers
volgende gegevens niet meer
meegedeeld worden: nationaal
identificatienummer in het land van
oorsprong; soort diensten verricht
in het kader van de detachering en
wekelijkse arbeidsduur.
De website (www.limosa.be) via
dewelke de melding moet
gebeuren, zal aan deze wijzigingen
aangepast worden. Benieuwd of
deze ingrepen zullen volstaan
voor Europa…

Locatie: Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), Campus Rijselstraat 5,
8200 Brugge
Meer info: www.academisch.intersentia.be (specifieke doelgroep: module
9 curatorenopleiding)

Juridische aspecten van arbeidsveiligheid (23 mei 2013)
Op 23 mei 2013 zal mr. Chris Persyn het luik 'Aansprakelijkheid inzake
Veiligheid' verzorgen tijdens de opleiding preventieadviseur niveau 1.
Tijdens deze opleiding worden de basisregels inzake strafrechtelijke
verantwoordelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid uitgelegd aan de
hand van concrete dossiers.
Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken
Meer
info: www.ua.ac.be
(specifieke
doelgroep:
kandidaatpreventieadviseurs
in
de veiligheidskunde, kwaliteitsmanagers,
milieucoördinatoren, ergonomen, veiligheidsconsultants, ingenieurs en
ambtenaren integrale veiligheid)

Sociale huurwetgeving (31 mei 2013)
In samenwerking met Escala geeft mr. Alex De Visscher op 31 mei 2013
een seminarie over de specifieke regels van de sociale huurwetgeving en
de verhouding tussen de Vlaamse Wooncode en de Woninghuurwet. Aan
de hand van concrete cases zal worden meegegeven hoe deze
huurwetgeving in de praktijk moet worden toegepast.

Wetboek van Economisch
Recht maakt zijn intrede
Het is zover: alle economische
regelgeving wordt gebundeld in
één nieuw wetboek, het “Wetboek
van Economisch Recht”.
Bedoeling is niet alleen om de
bestaande wetgeving samen te
brengen, maar ook om deze te
actualiseren en waar nodig
grondig te hervormen.
Het nieuwe wetboek wordt in
fases ingevoerd en een eerste
stap daartoe is eind maart
genomen. Voorlopig blijven de
oude wetten en besluiten nog van
toepassing, doch we houden u via
onze nieuwsbrief verder op de
hoogte van belangrijke evoluties.

Locatie: BEMT, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel
Meer info: www.escala.be

Uw aansprakelijkheid in het gedrang na arbeidsongeval? (6 juni
2013)
Mr. Chris Persyn geeft op 6 juni 2013, in samenwerking met Escala, een
seminarie over de aansprakelijkheid na een arbeidsongeval. Tijdens deze
lezing komen de rechtsprincipes inzake aansprakelijkheid en de
voornaamste verplichtingen van de werkgever ruimschoots aan bod.
Verder wordt ook ingegaan op de vragen wat een leidinggevende te doen
staat bij een schadeclaim van een slachtoffer of een nabestaande. Dit ook
aan de hand van enkele concrete cases.
Locatie: Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26, 9031 Drongen
Meer info: www.escala.be

Beroep en statuut van advocaat: grensoverschrijdend bekeken (7
juni 2013)

Na huwelijksovereenkomsten
worden nu ook
samenlevingscontracten
(deels) openbaar
Sinds 1 september 2011 wordt
een Centraal
huwelijksovereenkomstenregister
bijgehouden, waaruit onder meer
blijkt welk
huwelijksvermogensstelsel
toepasselijk is en welke notaris de
akte heeft verleden.
Ten laatste vanaf 1 september
2015 worden nu naast

In het kader van de informatieuitwisseling binnen het internationaal
Girlings Europe netwerk waarvan Crivits & Persyn deel uitmaakt, geven
Mr. Mariël Van Vynckt en mr. Armin Wintein op 7 juni 2013 een
uiteenzetting over het beroep en statuut van een advocaat in België.
Tijdens die bijeenkomst van het Girlings Europe netwerk geven de
vertegenwoordigers uit de andere landen ook hun kijk over het reilen en
zeilen van de advocatuur in de landen waar zij actief zijn.

huwelijksovereenkomsten ook
samenlevingscontracten en
uitspraken van rechtbanken over
huwelijks- en
samenlevingsovereenkomsten en
huwelijksstelsels geregistreerd.

Locatie : Boulogne-sur-Mer (FR)
Meer info: (specifieke doelgroep: leden van het Girlings netwerk)

Tuchtrecht bij Overheidspersoneel (13 juni 2013)
Samen met Escala vindt op 13 juni 2013 een seminarie plaats over
tuchtrecht bij overheidspersoneel. Mr. Alex De Visscher stelt zich tot doel
het tuchtrecht op een toegankelijke en overzichtelijke manier te situeren
en te behandelen. Er wordt grondig ingegaan op alle facetten van het
tuchtrecht: het begrip, de bronnen, de strafbare feiten, de tuchtstraffen,
procedure, recht op verdediging, …
Locatie: Sociale Voorzieningen Erasmus Hogeschool, Laarbeeklaan 121,
1090 Jette
Meer info:www.escala.be
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Digitalisering van de akten van
de burgerlijke stand en van
leurkaarten
Ook de burgerlijke stand
moderniseert: ten laatste vanaf 1
september 2013 worden alle
huidige papieren akten vervangen
door elektronische. Die tred trekt
zich ook door op het vlak van de
leurkaarten. Vanaf 1 april 2013
worden aan ambulante
handelaars, zoals huis-aanhuisverkopers en marktkramers,
enkel nog elektronische
leurkaarten afgeleverd. De
ambulante handelaars kunnen
hun bestaande papieren
machtigingen nog tot en met 31
maart 2014 tegen een beperkt
bedrag omruilen aan het
ondernemingsloket, waarna zij niet
meer geldig zijn.
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